Kårstyrelsemöte 6
BILAGESAMLING
2018/2019
2018-12-03, kl 18:30

Bilaga: 38.1.1
Ansökan till sektionsfonden
Sökt av: Utskottet I-drott
Sökt summa: 6720 SEK

Bakgrund
Förra året arrangerades en padelturnering som blev mycket uppskattad och därför planeras nu
ett liknande event genomföras i år igen. Syftet är att arrangera ett omtyckt event som ger ett
avbrott från pluggandet och dessutom alla de positiva hälsoeffekterna som träning ger.

Förutsättningar
Turneringen kommer hållas i Luleå Padelhall i Gammelstad där samtliga banor samt racket
hyrs under lördagen den 1/12 från 10:30-16:30. Tanken är att alla i TKL ska få chans att
deltaga och testa på padel. För att möjlighetgöra detta evenemang söker vi bidrag för hela
summan av denna lokal- och rackethyra. Faktura bifogas.

Åtaganden
Vi i I-drott ansvarar för bokningen av lokal och racket samt planeringen och upplägget för att
dagen ska bli ett lyckat event för alla deltagande, oss och TKL.

Ansvarig
Turneringsgruppen i I-drott ansvarar för eventet i första hand men med samråd med övriga
medlemmar i utskottet samt ordförande Oscar Palmqvist.

Budget
Faktura för lokal- och rackethyra bifogas.

Kontakt
Oscar Palmqvist
Ordförande I-drott
Mail oscpal-7@student.ltu.se
Tel. nr 076-789 00 29
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Nolleperioden
Jag skulle vilja dela med mig av ett misstag jag tyckte vi gjorde inom styrelsearbetet
under min tid i styret, som jag hoppas man skulle kunna få lite kontroll över med nya
strukturen, och det handlar om Nolleperioden.
Inom TKL finns två stora och väletablerade projekt, LARV och Nolleperioden. Som ni
säkert har märkt är det ena bra mycket mer uppstyrt i form av projektplan, vad man får
och inte får göra, vad som förväntas levereras, vad man har fullmakt att ändra på som
PL/PG osv. Det andra projektet styrs nästan helt av infallen av SO & NPG för just det
året. Vissa år går det bra, och jag tror att de flesta förändringar görs med god tro, men
ibland har det konsekvenser man inte riktigt ser när man sitter mitt i allt. Jag skriver
detta mailet främst då jag är orolig över riktningen Nolleperioden har tagit i sina försök
att påverka hur mycket svenskar gillar att dricka alkohol när de försöker bonda med nya
människor. När jag var nolla, både som rymdare och som HETare, kommer jag ihåg att
vi hade klassgemenskap med tillhörande öl/cider försäljning varenda dag förutom
söndag och andra onsdagen, vad som än hände på kvällen var det alltid samling i
hemklassrummet och många dagar var det grupper som strunta i att gå på de
överbefolkade aktiviteterna för att istället hänga med klassen i klassrummet hela kvällen
innan man gick till STUK. Under mitt första år i TKL (15/16) hade vi dock en SO som
bestämde sig för att nolleperioden skulle bli mer påtvingat nyktert, i ett ädelt försök att
påverka nya generationers studenter att dra ner på sitt alkoholintag, och då nästan inget
av projektet Nollperioden var förankrat på styrelsenivå hade hon mandat att göra detta.
Vad jag upplevde direkt som phösare 2016 var att första dagen när vi skulle ta dom till
STUK var det en som bodde på professors som bjöd in de han tyckte var sköna till
hemmafest för att kunna shotta innan nattklubbsäventyr, och många kvällar fick vi höra
att nollor var hemma hos X och festa istället för att komma till vilken aktivitet det nu
var den kvällen. Nu har det varit tre nollelperioder som har haft snarlikt upplägg. När
jag var inhoppande jour för NPG-18 fick jag bland annat höra att nollorna bara har tre
kvällar i hemklassrummen, varav det bara säljs alkohol två av dagarna. Detta har lett till
väldigt mycket mer hemmafester, och där tappar vi all kontroll som phösare annars har i
hemklassrummen, och det leder inte bara till att nollor dricker mer starksprit och öppnar
för mer droger än innan, det skapar också splittringar i klasserna direkt då bara "de
sköna" bjuds in till privata hemmafester.
Nu har jag gått lite på en rant av personlig erfarenhet kring nollningen här. Vad jag hade
velat se på styrelsenivå är en ideologisk diskussion kring hur mycket ska kåren försöka
vara en influencer? För det är något som jag stött på under mina två år i styrelsen,
studenthälsan målar upp det som att det är TKL's fel att studenter dricker mycket
alkohol, och LTU tycker det är TKL's fel att "studenter pluggar fel" när studenter vill se
tidigare tentor. Ska kåren påverka studenter, eller ska studenter påverka kåren?
Vad jag också gärna ser att ni lyckas med i år som jag inte lyckades med under 16/17, är
att införa en tydlig projektplan för nolleperioden, där ansvarsfördelningen är tydligt
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uppskriven. T ex vilka friheter har SO & NPG, och vilka frågor och förändringar till
Nolleperioden måste gå genom styrelsen. Här är det lätt att bara delgera det till SO att
skriva en sådan plan och sen bara banka igenom det, men försök reflektera kring vilken
riktning ni vill TKL ska ta vad gäller studentkultur och känsla av gemenskap, för det är
verkligen här man har chans att bygga en sådan. Jag vet att jag hörde många intressanta
idéer från Martin Wadner på hans intervju till styrelseposten här. Vad har ni för mål
med TKL? Vad har ni för mål med Nolleperioden? Vad är viktigt att Nolleperioden
innehåller? Dessa frågor ligger på er nu och gör för guds skull ett bättre jobb än vad jag
gjorde! :D
PS. Inte korr-läst för stavfel, hoppas sensmoralen av min rant kommer fram ändå! DS.
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Rapportering Ledningsgruppen KS 6
Anna Ahnér, Vice kårordförande
Av4ningen
Under Av4ningens ceremoni höll jag tal och ledde även utdelningen av diplom och nål. Totalt var
det fyra stycken ceremonier under två dagar. Där den första var på fredagskvällen. Att ”bara” ha tre
stycken på lördagen var rätt skönt då jag blev rätt trött till den tredje och sista på lördagen. Talet var
rätt lättsamt och verkade uppskattat av både studenter och familjer.
Banketten gick väldigt bra. Det rullade på bra och stämningen både under och efter sittningen var
på en hög nivå.
REFTEC
VORKträff i Umeå. Vi diskuterar ekonomisk uppföljning för kårerna samt daglig verksamhet. Som
alltid under Reftec träffarna är de kul att träffa de andra som har samma post som en själv.
KORK kommer att ha ett styrelsemöte där vi kommer att diskutera om ansvarsfrihet för tidigare
KORKstyrelse samt ska vi prata om Reftecs stora pris.
Årsredovisning
Jag och Oscar på Luleå Studentkår har skrivit en text om kårernas verksamhet till universitetets
årsredovisning. Den kommer att publiceras efter årsskiftet.

Freja Andrea Dyrbye, Utbildningsenhetens ordförande
XFN:
XFN har gått igenom den fastställde vision2030 och hur man ska jobba mer med visionen
framöver. XFN har i samband med detta haft en heldags workshop med fokus på två viktiga
uttryck från visionen, banbrytande forskningsresultat och nydanande utbildning, för att få lite klarhet över
vad nämnderna tolkar detta som och vad vi vill framåt.
XFN utbildningsutskott:
Utskottet har diskuterat hur man ska utveckla ett nytt system för excellente lärare, den nya satsning
Utvecklingsprogram för lärare med pedagogisk skicklighet och fortsatt arbetet med översyn av
självärderingar och modeller för utveckling.
Rektorsrådet:
Rektorsrådet och rektorschefsgruppen har gemensamt haft en workshop med tilliysdelegationen för
att få en inblick i hur LTU kan bli mer tillitsaserat. Det blev även disskuterat senaste tidens
mediefokus som ledde till diskussioner om skolans jämställdhetsarbete.
Studentfallsskrivelse:
HULarna önskade att få en studentfalsskrivelse från Teknologkåren som UO håller på att skriva.
HUL:
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Iom den nya ladok kan kursvärderingar inte distribueras som vanligt och HUL har därför
dokstuterat olika alternativer
SI:
SI har haft referensgruppsmöte där vi har fastställt vilka kurser som kommer ha SI-ledare under
våren.
TFN:
TFN har pratat om jämställdhet i utbildningar, avveckling och omprövning av ämnen, tillsatt nya
ledamöter i anställningsnämnden och fastställd ett förslag till verksamhetsplan 2019.
Studentens skyldigheter och rättigheter:
Juristerna på universitetet har gjort ett utkast till en ny version av dokumentet som granskas av UO
och LS vice, samt andra berörda parter. UO har även tagit in synpunkter förra årets UO.

Rickard Åkerstrand, Sociala enhetens ordförande
“Du tog ett sjunkande skepp och byggde om det till en rymdfärja.”
- Niklas Ulfvarson, om Av4ningen 2018

Lilla D-huset
Kostnadsuppskattning verkar ha kommit från Akademiska hus, dock så önskade AH att endast
bjuda in LTU till ett möte 28/11 för att prata om denna. Efter SO frågade LTU varför detta var så,
så svarade LTU med att AH önskade möte med endast dem. Spänningen är olidlig.

Av4ningen
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BAM! FAN VA BRA DET GICK! 318 anmälda gäster, varav 312 betalade och 310 kom till
banketten. Hittills har endast ett klagomål kommit från en som var missnöjd med vad denne fick
för vegankost. Annars har det kommit in en hel del lovord för kvällen i sin helhet. Många glada
gäster på dansgolvet, uppskattades av unga som gamla.

Nolleperioden
Preparationsarbete med överlämningshelgen nu 30/11-2/12. De skriftliga överlämningarna har
handats ut till NPG19. Under torsdagen och fredagen skall SO & PL åka och shoppa inför helgen,
samt se till att allt är på sin plats!

Phaestmästaren
På grund av förseningar i leveransen av ovvarna har SO och PL funderat på om det vore bäst att
skjuta upp på ovveinvingningen till lp3, då det endå är 200+ ovvar som är beställda. Något man
kanske ska kolla på, är om man ska göra något ihop med NPG och göra det hela till en
phösarrekryteringssittning iår?

Huvudstuderandeskyddsombudet
Vi har en HSSO! Under torsdagen kommer HSSO få en överlämning av SO. I denna överlämning
kommer även HSSO få för första gången av många, få följa med till LTU Innre- och Yttre miljö.

Nolleperiodsgruppen
Taggar överlämningshelgen, gamlingar som småttingar.

Jämnstäldhetskommitén
TBA våren 2019?

Gustav Matsson, Arbetsmarknadsenhetens ordförande
Efter förra KS så har jag tillsammans med projektgruppen och projektledaren varit på Armada i
Stockholm. Det var kul att komma "hemifrån" och se ett annat campus och en annan mässa. Det
var också en workshop med alla AOs och NA med utskottdär vi planerade event utan en speciell
budget. Kul att höra hur alla andra campus gör det.
Jag har också inledit arbetet med att ta över LARV, jag har träffat projektgruppen och satt mig in i
arbetet tillsammans med Zackarias och vi har gått över det mesta. Jag håller på att komma igång
med arbetet och taggar den 23:e Januari.
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Victor Vennerström, Informationsenhetens ordförande
IO har sedan 20/11
Klar med revidering av den grafiska profilen och etableringen av manualen. Motioner inskickade
till ks.
Färdigt upplägg, LG godkänd. Väntar på en baksida så att en prototyp kan presenteras.
Jobbar med att utveckla kanalen.
- Instagram takeovers från sektioner/programföreningar
o Hur organiseras det?
o Hur administrerar vi potentiella problem?
o Hur håller vi oss till ett TKL-format?
- Ny Video med ljud som förklarar organisationens struktur och hur vi fungerar.
Är mer pedagogiskt med ljud.
-

Jobbar på att sammanställa ett dokument/policy för sektionerna och kåren ska
förhålla sig gentemot externa parter vid marknadsföring.
Tryckt på att de kan använda sig av TKLs veckomail.

Gått bra med 800~ läsare/vecka sedan uppdateringen av mejllistan.
Arbetar mer med upplägg och hur innehållet kan kvalitetssäkras. Försöker involvera sektionerna
mer, så att de också får en möjlighet att synas. Samma gäller för Veckans engagerade.
Spånar för framtida projekt. Hur alla kanaler ska utvecklas, hur vi driver trafik dit vi vill och hur
jag ska kunna bedriva mer direkt marknadsföring gentemot studenterna. I nuläget har jag inte tid
att jobba med allt som behövs för att marknadsföringen ska bli som jag vill. Har inte folk som
kan stå i ett monter runtom campus varje vecka.
Ordnat så att Skellefteå fått tillgång till
studentblocket. Gått på INFORAD.
Uppdaterat styrdokument efter KF.
Hjälp till under ’Rasism och sexism artikeln’ och planerar ett arbete mot desinformation.
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